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O σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔτ2) είναι μια μεταβολική διαταραχή, η οποία σε συνδυασμό με την παχυσαρκία
έχουν εξελιχθεί σε πανδημία και αποτελούν πλέον μια από τις
σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας. Σύμφωνα
με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαβήτη περίπου ένας στους
έντεκα ενήλικες πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη παγκοσμίως,
ένας θάνατος ανά 6 δευτερόλεπτα οφείλεται σε αυτή τη νόσο,
ενώ η πλειονότητα των χωρών δαπανάει μεταξύ 5% και 20% του
προϋπολογισμού για την υγεία για τον διαβήτη. Στην Ελλάδα
το μέσο ετήσιο κόστος σχετιζόμενο με το διαβήτη είναι 2.562
ευρώ/ασθενή.
Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του ΣΔτ2 είναι οδηγίες για αλλαγή του τρόπου ζωής (δίαιτα-άσκηση-μείωση του
σωματικού βάρους-διακοπή καπνίσματος) καθώς και ρύθμιση
της υπερλιπιδαιμίας και της αρτηριακής πίεσης που συχνά
συνυπάρχουν.
Όσον αφορά στην αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας ως
πρώτο βήμα συνιστάται η χορήγηση μετφορμίνης. Επί δυσα-
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νεξίας (π.χ. επί εκδήλωσης γαστρεντερικών διαταραχών) ή
αντένδειξης χορήγησης της μετφορμίνης (π.χ. επί νεφρικής
ανεπάρκειας), μπορεί αντ’ αυτής, να χορηγηθούν, ως μονοθεραπεία, αναστολέας DPP-4, πιογλιταζόνη, σουλφονυλουρία,
αναστολέας SGLT2, ανάλογα GLP-1 καθώς και η ακαρβόζη
και η ρεπαγλινίδη, που χρησιμοποιούνται σπάνια. Εάν με τη
μονοθεραπεία δεν επιτευχθούν οι γλυκαιμικοί στόχοι, συνιστάται η προσθήκη στη μετφορμίνη οποιουδήποτε άλλου
αντιδιαβητικού φαρμάκου (αναστολέας DPP-4, πιογλιταζόνη,
σουλφονυλουρία, αναστολέας SGLT2, ανάλογα GLP-1 ή ακόμη
και ινσουλίνη όταν υπάρχει εκσεσημασμένη υπεργλυκαιμία με
υπόνοια ινσουλινοπενίας). Εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος με την
προσθήκη δεύτερου φαρμάκου ή μπορεί να αντικατασταθεί
με άλλο άλλης κατηγορίας ή προστίθεται τρίτο φάρμακο. Επί
αποτυχίας τριπλής αγωγής, η οποία δεν περιλαμβάνει ενέσιμο
φάρμακο, το νέο θεραπευτικό σχήμα πρέπει να περιλαμβάνει
βασική ινσουλίνη ή/και ανάλογο GLP-1. Σε πιο προχωρημένο
στάδιο η θεραπεία περιλαμβάνει εντατικοποιημένο σχήμα
ινσουλινοθεραπείας (συνδυασμός βασικής και γευματικής
ινσουλίνης ή πιο σπάνια μίγματα ινσουλίνης) (Εικόνα 1).
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια στροφή και η επιλογή της
αγωγής δεν βασίζεται μόνο στη γλυκαιμική ρύθμιση (HbA1c)
αλλά και στην καρδιαγγειακή ασφάλεια καθότι τα καρδιαγγειακά συμβάματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στους
διαβητικούς ασθενείς. Στο παρελθόν κάποια αντιδιαβητικά
δισκία (όπως η ροζιγλιταζόνη, η οποία αποσύρθηκε από την
κυκλοφορία) συνδέθηκαν με αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα, οπότε ο FDA έθεσε ως προϋπόθεση, για να κυκλοφορήσει οποιοδήποτε αντιδιαβητικό φάρμακο στις ΗΠΑ, να έχει
αποδείξει με μεγάλες, καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες την
ασφάλειά του ως προς το καρδιαγγειακό.
Τα πρώτα φάρμακα όπου έδειξαν ασφάλεια ως προς το
καρδιαγγειακό ήταν τρεις DDP-4 αναστολείς (σαξαγλιπτίνη,
αλογλιτίνη, σιταγλιτίνη) και ένας GLP-1 αγωνιστής (λιξισενα-
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may reduce risk of cardiovascular events
and death (22). Metformin may be safely
used in patients with estimated glomerular ﬁltration rate (eGFR) as low as
30 mL/min/1.73 m2 (23), and the U.S.
label for metformin was recently revised to reﬂect its safety in patients
with eGFR $30 mL/min/1.73 m2 (24).
Patients should be advised to stop the

In patients with metformin contraindications or intolerance, consider an initial drug from another class depicted in
Fig. 8.1 under “Dual Therapy” and proceed accordingly. When A1C is $9%
(75 mmol/mol), consider initiating dual
combination therapy (Fig. 8.1) to more
expeditiously achieve the target A1C
level. Insulin has the advantage of being

is $10% (86 mmol/mol) or if the patient
has symptoms of hyperglycemia (i.e.,
polyuria or polydipsia). As the patient’s
glucose toxicity resolves, the regimen
may, potentially, be simpliﬁed.
Combination Therapy

Although there are numerous trials comparing dual therapy with metformin alone,

Αλγόριθμος για ηη θεραπεία ηοσ ΣΔ2 (2017)

Figure 8.1—Antihyperglycemic therapy in type 2 diabetes: general recommendations. The order in the chart was determined by historical availability and
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2017;40(Suppl.
therapy
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type 2 diabetes are displayed, with the usual transition moving vertically from top to bottom (although horizontal movement
within therapy stages is also possible, depending on the circumstances). DPP-4-i, DPP-4 inhibitor; fxs, fractures; GI, gastrointestinal; GLP-1 RA, GLP-1
receptor agonist; GU, genitourinary; HF, heart failure; Hypo, hypoglycemia; SGLT2-i, SGLT2 inhibitor; SU, sulfonylurea; TZD, thiazolidinedione. *See ref. 21 for
description of efﬁcacy and cost categorization. §Usually a basal insulin (NPH, glargine, detemir, degludec). Adapted with permission from Inzucchi et al. (21).

τίδη). Η μελέτη Origin ανέδειξε την ασφάλεια της γλαργινικής
ινσουλίνης και η μελέτη DEVOTE ανέδειξε ότι η ινσουλίνη
deglutec είναι εξίσου ασφαλής με τη γλαργινική ινσουλίνη αλλά
με λιγότερες υπογλυκαιμίες. Επιπλέον τέσσερις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές ανέδειξαν το καρδιαγγειακό όφελος της
εμπαγλιφλοζίνης, της λιραγλουτίδης, της σεμαγλουτίδης και
της καναγλιφλοζίνης. Παρά ταύτα, οι πληθυσμοί που έλαβαν
μέρος στις μελέτες αυτές ήταν διαφορετικοί, ειδικά σε ότι αφορά στο καρδιαγγειακό ιστορικό (ασθενείς με αθηρωμάτωση,
επιβεβαιωμένο ιστορικό στεφανιαίας νόσου, οξύ στεφανιαίο
σύμβαμα, καρδιακή ανεπάρκεια) και αυτό είναι κάτι που πρέπει
να λαμβάνουμε υπόψη κατά τη λήψη απόφασης για τη θεραπευτική αγωγή. Επιπλέον, ένας άλλος παράγοντας που πρέπει
να αξιολογείται είναι η νεφρική λειτουργία.

α) Καρδιακή ανεπάρκεια
Ξεκινώντας από την καρδιακή ανεπάρκεια στη μελέτη EmpaReg ανεδείχθη ότι η λήψη εμπαγλιφλοζίνης μείωσε τις νοσηλείες
λόγω καρδιακής ανεπάρκειας κατά 35%. Αυτή η μείωση ήταν πιο
σημαντική στους ασθενείς που ήδη είχαν καρδιακή ανεπάρκεια.
Αντιστοίχως η λήψη καναγλιφλοζίνης (μελέτη Canvas) μείωσε
τις νοσηλείες κατά 33%. Σε μια μελέτη που χρησιμοποιηθήκαν
ΑΘΗΡΩΜΑ

δεδομένα από την καθ’ ημέρα κλινική πρακτική (Real World
Data) με πάνω από 300.000 ασθενείς (Μελέτη CVD-REAL) υπό
θεραπεία με SGLT2 αναστολείς (από τους οποίους στην Ευρώπη
η χορήγηση νταπαγλιφλοζίνης αποτελούσε το 91,9%) φάνηκε
ότι υπήρχε επίσης μείωση των νοσηλειών λόγω καρδιακής ανεπάρκειας και μείωση της θνητότητας αναδεικνύοντας έτσι ότι το
όφελος αφορά όλη την κατηγορία των SGLT2 αναστολέων. Οι
πιθανοί μηχανισμοί δράσης δεν είναι ξεκάθαροι αλλά φαίνεται
η αυξημένη διούρηση, η μείωση της συστολικής αρτηριακής
πίεσης, η αύξηση του αιματοκρίτη, η βελτίωση της νεφρικής
λειτουργίας, η αύξηση της παροχής οξυγόνου και κετονικών
σωμάτων στο μυοκάρδιο καθώς και η μείωση του καρδιακού
μεταφορτίου και προφορτίου παίζουν σημαντικό ρόλο. Περιορισμό στη χρήση των SGLT2 αναστολέων αποτελεί η ύπαρξη
νεφρικής ανεπάρκειας.
Όσoν αφορά στα GLP-1 ανάλογα, τόσο η λιραγλουτίδη
(μελέτη Leader), όσο και η λιξισενατίδη (μελέτη Elixa) έχουν
δείξει ασφάλεια χωρίς σημαντική μείωση των νοσηλειών λόγω
καρδιακής ανεπάρκειας. Περιορισμό για τη χρήση της λιξισενατίδης αποτελεί η νεφρική ανεπάρκεια. Η λιραγλουτίδη έλαβε
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Κατάθλιψη - Στρες και Καρδιακές
Παθήσεις: ένας φαύλος κύκλος.
Πώς θα διώξουμε το στρες από
τη ζωή μας
Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κατάθλιψη
το 2020 θα είναι η δεύτερη πιο συχνή αρρώστια μετά από τα
καρδιαγγειακά νοσήματα. Θα πλήττει το 80% του πληθυσμού
κι αυτό φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με το σύγχρονο
τρόπο ζωής του ανθρώπου, και την έλλειψη εκπαίδευσης για το
τι είναι τελικά ζωή. Υπό κανονικές συνθήκες, ο οργανισμός μας
βρίσκεται σε ομοιόσταση, δηλαδή σε μια σταθερή ισορροπία.
Όταν αυτή η ομοιόσταση ή ισορροπία απειλείται ή αλλάζει,
για παράδειγμα εξαιτίας κάποιου κινδύνου, μιας στενοχώριας
ή γενικότερα μιας κατάστασης στην οποία πρέπει ο οργανισμός να προσαρμοστεί γρήγορα, αυτό ονομάζεται «στρες».
Σε μια τέτοια κατάσταση στρες, προκειμένου να βρεθούμε σε
εγρήγορση αλλάζει η συμπεριφορά μας, καθώς επηρεάζεται ο
εγκέφαλος. Αυξάνονται ο σφυγμός, η αναπνοή και η αρτηριακή
πίεση. Διαστέλλονται οι κόρες των ματιών (στην προσπάθεια
να ενταθούν όλες οι αισθήσεις, μαζί με αυτές και η όραση).
Εκκρίνονται περισσότερη αδρεναλίνη και κορτιζόλη, για να
υποστηριχτεί η εγρήγορση του οργανισμού. Παράλληλα, ενισχύεται (μόνο στιγμιαία) το ανοσοποιητικό σύστημα1.
Κατάθλιψη και καρδιακές παθήσεις:
ένας φαύλος κύκλος
Η κατάθλιψη είναι κοινή μεταξύ των ασθενών με καρδιακή
νόσο. Το ποσοστό της κατάθλιψης του πληθυσμού με καρδιακή
νόσο είναι 3 έως 4 φορές υψηλότερη από ό, τι στο γενικό πληθυσμό. Μιλάμε για περίπου 5 έως 10% στο γενικό πληθυσμό
και 25 έως 30% σε ασθενείς με καρδιακή νόσο. Η κατάθλιψη
συμβάλλει με δύο τρόπους στην ανάπτυξη της καρδιακής νόσου: Είναι οι φυσιολογικές πτυχές της σύνδεσης της, ή άμεση,
και στη συνέχεια υπάρχουν συμπεριφοριστικές πτυχές της, που
είναι έμμεση η σύνδεση της.
Μεταξύ των άμεσων συνδέσεων της, η κατάθλιψη προκαλεί
και αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, σημειώνουμε
τον αυξημένο κίνδυνο της πήξης και την ευόδωση της αθηροσκλήρωσης στις αρτηρίες. Η κατάθλιψη διαταράσσει επίσης τη
λειτουργία του ανοσοποιητικού. Αυτές είναι άμεσες, πραγματικές
φυσιολογικές συνδέσεις που όχι μόνο αυξάνουν τον κίνδυνο
εκδήλωσης καρδιακής νόσου, αλλά επίσης αυξάνουν τον κίνδυνο
μελλοντικών καρδιακών προσβολών και θνησιμότητας. Άτομα
που πάσχουν από κατάθλιψη έχουν διπλάσιες πιθανότητες να
έχουν μια καρδιακή προσβολή από ό, τι εκείνοι που δεν πάσχουν
από κατάθλιψη. Γι’ αυτό και θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως πα-

ρέμβαση για βοήθεια και καταπολέμηση της κατάθλιψη τους.
Οι έμμεσες συνδέσεις είναι όλες σχετικές με συμπεριφοριστικούς παράγοντες. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη είναι
πιο πιθανό να καπνίζουν. Γνωρίζουμε ότι
εάν κάποιος είναι καταθλιπτικός, δεν έχει
καμία ενέργεια για να βγει έξω και να
ασκηθεί ή να προετοιμάσει ένα υγιεινό
γεύμα. Οι καταθλιπτικοί ασθενείς είναι
επίσης λιγότερο πιθανό να λάβουν τα
φάρμακά τους σύμφωνα με τη συνταγή.
Σε γενικές γραμμές, θεωρούν ότι είναι
πιο δύσκολο να φροντίζουν τον εαυτό
τους. Καταθλιπτικοί άνθρωποι τείνουν
επίσης να είναι κοινωνικά απομονωμένοι
και να υποφέρουν περισσότερο από χρόνιο άγχος, το οποίο μας φέρνει πίσω στις
φυσιολογικές συνδέσεις: την απελευθέρωση
περισσότερων ορμονών του στρες, που μας
εκθέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Έτσι έχουμε
ένα φαύλο κύκλο2.

Κατάθλιψη - Στρες και
καρδιακές παθήσεις
Η στεφανιαία νόσος αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου
και τη μέγιστη αιτία ανικανότητας σε άνδρες και γυναίκες
στις ΗΠΑ και στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες του
κόσμου. Αναμένεται δε, έως το
2020 να αποτελέσει την πρώτη
αιτία θανάτου τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ολοένα και περισσότερες μελέτες εστιάζουν την προσοχή τους προς τη διερεύνηση της σχέσης
στεφανιαίας νόσου και ψυχικής υγείας (άγχους-κατάθλιψης).
Παλαιότερα η αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου περιορίζονταν κυρίως στη θεραπεία και στην πρόληψη των επιπλοκών
ενώ αντιθέτως στη σημερινή εποχή, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται
στη διερεύνηση της επίδρασης των ψυχικών συνιστωσών τόσο
στην εκδήλωση και στην έκβαση της στεφανιαίας νόσου όσο
και στην επίλυση διαγνωστικών προβλημάτων.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, υψηλή συχνότητα εμφάνισης άγχους παρατηρείται σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο
και συγκεκριμένα το 70-80% των ατόμων που υπέστησαν ένα
οξύ καρδιακό επεισόδιο βιώνουν άγχος, το οποίο επιμένει
μακροπρόθεσμα στο 20-25% των περιπτώσεων. Στους νοσηλευόμενους ασθενείς, το άγχος εκδηλώνεται αμέσως μετά
το έμφραγμα, κορυφώνεται τη δεύτερη ημέρα και συνήθως
υποχωρεί μετά τις πρώτες ημέρες. Το 8-16% των ασθενών με
στεφανιαία νόσο βιώνουν μετεμφραγματικό άγχος. Οι ασθενείς
αυτοί έχουν 5 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποστούν
κατά τη διάρκεια νοσηλείας αρρυθμίες ή νέα ισχαιμικά επεισόδια (3,4).Ομοίως, παρατηρείται υψηλή συχνότητα εμφάνισης
κατάθλιψης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και ενώ στο γενικό
πληθυσμό η συχνότητα εμφάνισης της κατάθλιψης ποικίλει
από 3-10% στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο ανέρχεται
στο 25%. Οι καταθλιπτικοί ασθενείς εμφανίζουν κατά 1,5 - 3,5
φορές αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου ενώ
όταν έχει ήδη εγκατασταθεί η στεφανιαία νόσος, η κατάθλιψη
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αυξάνει τον κίνδυνο νέων καρδιακών επεισοδίων.
Η υπόθεση ότι το άγχος και η κατάθλιψη αποτελούν διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας διαταραχής ή ξεχωριστές καταστάσεις με σαφή και διεθνώς αποδεκτά όρια αποτελεί αντικείμενο
διχογνωμίας. Πιθανώς, η κατάθλιψη να αποτελεί επιπλοκή της
μακροχρόνιας πορείας της αγχώδους διαταραχής, κυρίως πανικού ή αγοραφοβίας. Όταν όμως προϋπάρχει της αγχώδους
διαταραχής αποδίδεται σε ψυχοπιεστικά γεγονότα της ζωής των
ασθενών, τα οποία είχαν υφεθεί πριν την εμφάνιση της αγχώδους διαταραχής. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινισθεί,
ότι η κατάθλιψη αποτελεί νόσο της εγκεφαλικής λειτουργίας
που σχετίζεται με διαταραχές νευρομεταβιβαστικών συστημάτων και υπερδραστηριότητα ορισμένων νευρωνικών ομάδων.
Κυρίαρχο ρόλο στη νόσηση παίζουν γενετικοί παράγοντες ενώ
περιβαλλοντικοί και ψυχοκοινωνικοί συντελεστές σχετίζονται
έως ένα διαφορετικό. βαθμό για την εκδήλωσή της5,6.

• Να μειώσουμε τις πηγές του στρες στην καθημερινότητά
μας. Μπορούμε π.χ. να μην αναλαμβάνουμε περισσότερες
υποχρεώσεις από όσες μπορούμε να φέρουμε σε πέρας.
• Να καταφεύγουμε σε μεθόδους χαλάρωσης (π.χ. γιόγκα,
σωστές αναπνοές, μουσική, μασάζ, εκδρομές κ.ά.).
• Να εξωτερικεύουμε το άγχος μας, καθώς έχει παρατηρηθεί
ότι όσοι μιλούν για τα προβλήματά τους βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από όσους «κλείνονται» στον εαυτό τους
χωρίς να μοιράζονται τις ανησυχίες τους με τους άλλους1.

Βιβλιογραφία

Πώς θα διώξουμε το στρες από τη ζωή μας
Το να απομακρύνουμε το στρες από τη ζωή μας δεν είναι
καθόλου εύκολο, αλλά υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούν
να μας βοηθήσουν, όπως:
• Να υιοθετήσουμε μια υγιεινή ζωή, με ένα σταθερό πρόγραμμα
κανονικού ύπνου και φαγητού, σωματική άσκηση και αρκετό
χρόνο αφιερωμένο στην ξεκούραση και τη διασκέδαση (την
επαφή με την οικογένεια, τους φίλους κ.λπ.).

1. http://www.vita.gr/ygeia/article/8403/otan-as-pianoyn-ta-psyxosw-atika-as/ (προσπελάστηκε 19/11/2017).
2. https://www.ottawaheart.ca/fr/the-beat/2013/07/04/d%C3%
A9pression-et-maladie-du-c%C5%93ur-un-cercle-vicieux
(προσπελάστηκε 19/11/2017).
3. Babatsikou F, Zavitsanou A. Epidemiology of hypertension in the
elderly. Health Science 2010;4:24-30.
4. Χριστοδούλου ΓΝ και συν. Ψυχιατρική, Εκδ. Βήττα, Αθήνα, 2005.
5. Λυκούρας Λ, Σολδάτος Κ, Ζέρβας Διασυνδετική Ψυχιατρική, Εκδ.
Βήττα, Αθήνα, 2009.
6. Σολδάτος Κ. Άγχος και κατάθλιψη: Εκδηλώσεις και αντιμετώπιση
στη Γενική Ιατρική. 25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο, 2005.
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Σωματική δραστηριότητα και θνητότητα
σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο
Stewart R, Held C, Hadziosmanovic N, et al.

J Am Coll Cardiol. 2017;70:1689-1700
Οι συστάσεις για σωματική δραστηριότητα σε πάσχοντες
από στεφανιαία νόσο βασίζονται σε ελλιπή στοιχεία. Σε αυτή
την ανάλυση δεδομένων από τη μελέτη STABILITY (Stabilization
of Atherosclerotic Plaque by Initiation of Darapladib Therapy)
αξιολογήθηκε η συσχέτιση ανάμεσα στην καταγραφόμενη από
τους συμμετέχοντες σωματική δραστηριότητα και τη θνητότητα.
Συνολικά συμμετείχαν 15.486 άτομα από 39 χώρες. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σωματικής δραστηριότητας κατά την αρχική αξιολόγηση. Χωρίσθηκαν σε τρεις
κατηγορίες: ήπια, μέτρια και έντονη σωματική δραστηριότητα.
Μετά από παρακολούθηση 3,7 ετών κατά μέσο όρο βρέθηκε
βαθμιαία ελάττωση της θνητότητας με την αύξηση του επιπέδου
σωματικής δραστηριότητας. Διπλασιασμός της έντασης της
άσκησης ελάττωσε τη συνολική θνητότητα κατά 10% και την
καρδιαγγειακή θνητότητα κατά 8% (Εικόνα 1). Δεν βρέθηκε
συσχέτιση ανάμεσα στην εμφάνιση εμφράγματος μυοκαρδίου
και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου μετά από διόρθωση για
συγχυτικούς παράγοντες. Η συσχέτιση ανάμεσα στη θνητότητα

και στη σωματική δραστηριότητα ήταν εντονότερη σε ομάδες
ασθενών αυξημένου κινδύνου.
 Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η αύξηση της σωματικής
δραστηριότητας σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο
βελτιώνει την επιβίωση των πασχόντων. Το μεγαλύτερο αναλογικά όφελος εντοπίζεται σε ασθενείς αυξημένου κινδύνου.

Οι αναστολείς της SGLT-2 ελαττώνουν
την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας
και τους θανάτους σε σχέση με άλλα
αντιδιαβητικά φάρμακα
Kosiborod M, Cavender MA, Fu AZ, et al.

Circulation. 2017;136:249-259
Το νεώτερο αντιδιαβητικό φάρμακο εμπαγλιφλοζίνη, ένας
αναστολέας της SGLT-2 (Sodium-Glucose Cotransporter-2),
έδειξε πρόσφατα ελάττωση των νοσηλειών λόγω καρδιακής
ανεπάρκειας και μείωση της καρδιαγγειακής θνητότητας σε
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) και καρδιαγγειακή νόσο. Στη μελέτη CVD-REAL (Comparative Effectiveness
of Cardiovascular Outcomes in New Users of Sodium-Glucose
Cotransporter-2 Inhibitors) εκτιμήθηκε η επίδραση όλων των
φαρμάκων αυτής της κατηγορίας στις καρδιαγγειακές κλινικές
παραμέτρους.
Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 6 χώρες (ΗΠΑ, Νορβηγία,
Δανία, Σουηδία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) με συνολικά
309.065 ασθενείς με ΣΔτ2, στους οποίους έγινε έναρξη αναστολέα της SGLT-2 ή άλλου αντιδιαβητικού φαρμάκου. Τα ποσοστά
έκθεσης στην καναγλιφλοζίνη, στη νταπαγλιφλοζίνη και στην
εμπαγλιφλοζίνη στον υπό μελέτη πληθυσμό ήταν 53%, 42%
και 5% αντίστοιχα.
Συνολικά καταγράφηκαν 961 περιστατικά νοσηλείας λόγω
καρδιακής ανεπάρκειας κατά τη διάρκεια 190.164 ασθενών-ετών.
Η χρήση των αναστολέων της SGLT-2 έναντι άλλης κατηγορίας
αντιδιαβητικών φαρμάκων συνδυάστηκε με ελάττωση των
νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 39% και με μείωση
της θνητότητας κατά 51%, χωρίς σημαντική ετερογένεια ανάμεσα στις χώρες.
 Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι οι αναστολείς της SGLT-2
ως κλάση φαρμάκων επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στο
ποσοστό νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια και στον
κίνδυνο θανάτου σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2.

Χορήγηση στατινών σε αιμοκαθαιρόμενους
ασθενείς με έμφραγμα μυοκαρδίου
Chung CM, Lin MS, Chang CH, et al.

Atherosclerosis. 2017;267:158-166

Εικόνα 1. Αύξηση του επιπέδου της σωματικής δραστηριότητας
συνδεόταν με ελάττωση των καρδιαγγειακών και μη καρδιαγγειακών
θανάτων.

Η χορήγηση στατινών σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού
σταδίου υπό αιμοκάθαρση δεν έχει φανεί κλινικά επωφελής (μελέτες AURORA και SHARP), σε αντίθεση με ασθενείς με ιστορικό
εμφράγματος μυοκαρδίου (ΕΜ). Σκοπός της παρούσας μελέτης
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ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης της χορήγησης στατινών
μέτριας και μεγάλης ισχύος σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση
που υπέστησαν ΕΜ.
Τα δεδομένα των ασθενών αντλήθηκαν από το εθνικό ασφαλιστικό σύστημα της Ταιβάν. Συμμετείχαν ασθενείς με νεφρική
νόσο τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση) που νοσηλεύθηκαν
λόγω ΕΜ και έλαβαν συνταγή για λήψη στατίνης ή όχι. Οι
ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 4 έτη με καταγραφή των
καρδιαγγειακών επεισοδίων και της θνητότητας.
Συνολικά 790 ασθενείς έλαβαν στατίνη μέτριας ή μεγάλης
ισχύος και συγκρίθηκαν με 1.788 ασθενείς που δεν έλαβαν
στατίνη μετά τη νοσηλεία για ΕΜ. Μετά το πρώτο έτος από το
στεφανιαίο επεισόδιο η χορήγηση στατινών φάνηκε να ελαττώνει
κατά 30% τον κίνδυνο εμφάνισης θανάτου συγκριτικά με τη μηχορήγηση στατίνης, αποτέλεσμα που φάνηκε να διατηρείται στην
4ετία (αναλογία κινδύνου: 0,76 95% ΔΕ: 0,67-0,88). Ειδικότερα,
μετά από 4 έτη το ποσοστό θανάτων σε αυτούς που ελάμβαναν
στατίνη ήταν 48% έναντι 55% της ομάδας που δεν ελάμβανε
στατίνη (Εικόνα 2). Ασθενείς με καταπληξία κατά την εισαγωγή
φάνηκε να αντλούν μεγαλύτερο όφελος στη θνητότητα, ενώ δεν

Εικόνα 2. Καμπύλες Kaplan-Meier συνολικής θνητότητας σε αιμοκαθαιρόμενους με και χωρίς στατίνη

βρέθηκε διαφορά στην εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων.
 Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η χορήγηση στατινών μέτριας
και μεγάλης ισχύος σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς που
έχουν υποστεί ΕΜ βελτιώνει την πρόγνωση των ασθενών.

(συνέχεια από τη σελίδα 2)
πρόσφατα ένδειξη χορήγησης σε eGFR >15 ml/min/1.73m2 και β) Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ)
καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Προσοχή χρειάζεται
Όσον αφορά σε διαβητικούς ασθενείς με πρόσφατο ΟΣΣ η
σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώ- χρήση ινσουλινοθεραπείας έχει δείξει όφελος, με αύξηση της
θησης λόγω της πιθανότητας αύξησης
του καρδιακού ρυθμού (μελέτη LIVE).
Οι μελέτες των DDP-4 αναστολέων
Από ηις πρόζθαηες μελέηες καρδιαγγειακής αζθάλειας ζηην κλινική πρακηική
(Tecos, Examine) έδειξαν ότι η σιταγλιπτίνη και η αλογλιπτίνη μπορούν
να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε
άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου Ι και ΙΙ. Πλεονέκτημα των DDP4
αναστολέων αποτελεί η δυνατότητα
χορήγησής τους σε όλα τα στάδια
νεφρικής λειτουργίας με ανάλογη προσαρμογή δόσης. Αντίθετα, υπάρχει
αντένδειξη χορήγησης σαξαγλιπτίνης
σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια,
καθώς στη μελέτη Savor-Timi 53 παρατηρήθηκε αύξηση των νοσηλειών
λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Η αύξηση ήταν πιο σημαντική σε ασθενείς
με νεφρική ανεπάρκεια (eGFR <60 ml/
min/1.73m2) και σε ασθενείς με προηγούμενη νοσηλεία λόγω καρδιακής
ανεπάρκειας.
Όσον αφορά στην ινσουλίνη και
την καρδιακή ανεπάρκεια η μελέτη
Origin ανέδειξε την ασφάλεια της
glargine στην καρδιακή ανεπάρκεια
1To be used with caution because of the risk of hypoglycemia; 2consider dose reduction (except for linagliptin) and
καθώς και η Devote την ασφαλή χρήση
monitor eGFR frequently; 3preferred in the presence of marked insulin resistance; 4initiation of therapy currently not
της deglutec. Παρά ταύτα χρειάζεται
recommended. aUKPDS; bPROACTIVE trial; cSAVOR; dTECOS, eEXAMINE; fLEADER trial; gEMPA-REG
προσοχή καθώς η χρήση ινσουλίνης
Outcome trial; hORIGIN trial; kADVANCE; jELIXA; mDIGAMI 1
συσχετίζεται με αυξημένη συχνότητα
υπογλυκαιμιών που επιβαρύνουν το Εικόνα 2. Αντιμετώπιση του ασθενούς με ΣΔ2 με βάση τα αποτελέσματα των μεγάλων κλινικών
καρδιαγγειακό.
μελετών, το καρδιολογικό ιστορικό και τη νεφρική λειτουργία (Cardiovasc Diabetol 2016;15:111).
ΑΘΗΡΩΜΑ
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επιβίωσης των ασθενών αυτών (μελέτη DIGAMI1) ή ασφάλεια
(μελέτη DIGAMI2). Όσον αφορά στους GLP-1, η μοναδική μελέτη
που αφορούσε αυτή την ομάδα των ασθενών ήταν η ΕLIXA (πληθυσμός με ΟΣΣ τους τελευταίους 6 μήνες), όπου ανέδειξε ασφάλεια
στα άτομα που έλαβαν λιξισενατίδη. Από τους αναστολείς DDP-4
η μελέτη Examine (πληθυσμός με ΟΣΣ τις τελευταίες 15-90 ημέρες
πριν την τυχαιοποίηση) έδειξε ότι η χορήγηση αλογλπιτίνης είναι
εκτός από αποτελεσματική στη ρύθμιση της υπεργλυκαιμίας και
ασφαλής για τον συγκεκριμένο αυτό πληθυσμό.

γ) Α σθενείς με αθηρωμάτωση ΄ή ιστορικό
στεφανιαίας νόσου
Όσον αφορά σε άτομα υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου στη
μελέτη UKPDS, η ομάδα ασθενών που έλαβε μονοθεραπεία με
μετφορμίνη εμφάνισε σημαντική μείωση των καρδιοαγγειακών
επεισοδίων καθώς και στη μελέτη PROACTIVE (με τη χρήση
πιογλιταζόνης) ανεδείχθη σημαντική μείωση στο δευτερεύον
σύνθετο καταληκτικό σημείο (θάνατοι, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου [ΟΕΜ], αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο [ΑΕΕ]). Στη μελέτη
ΙRIS φάνηκε επίσης η μείωση των ΑΕΕ με τη λήψη πιογλιταζόνης.
Όσον αφορά στις σουλφονυλουρίες, ασφαλής στο καρδιαγγειακό
έχει αποδειχτεί η γλικλαζίδη. Παρά ταύτα χρειάζεται προσοχή
καθώς η χρήση σουλφονυλουριών συσχετίζεται με αυξημένη
συχνότητα υπογλυκαιμιών που επιβαρύνουν το καρδιαγγειακό.
Πολύ ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα δύο τυχαιοποιημένων μελετών που αφορούν στους SGLT-2 αναστολείς.
Στη μελέτη EMPA-REG διαπιστώθηκε εντυπωσιακή μείωση
των καρδιοαγγειακών επεισοδίων (14%), της ολικής (32%) και
της καρδιαγγειακής θνησιμότητας (38%) με τη χορήγηση της
εμπαγλιφλοζίνης. Όφελος στο πρωτεύον σύνθετο καταληκτικό
σημείο (καρδιαγγειακός θάνατος, μη θανατηφόρο ΟΕΜ, ΑΕΕ)
ανέδειξε και η χρήση της καναγλιφλοζίνης.
Επίσης δύο μελέτες με ανάλογα GLP-1 ανέδειξαν ευεργετικά
αποτελέσματα: Η μελέτη LEADER, έδειξε μείωση των καρδιοαγγειακών επεισοδίων κατά 13%, της καρδιαγγειακής (κατά
22%) και της ολικής θνησιμότητας (κατά 15%) με τη χρήση της
λιραγλουτίδης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Η μελέτη
SUSTAIN-6 ανέδειξε μείωση κατά 26% των καρδιαγγειακών
επεισοδίων, και μείωση κατά 39% των ΑΕΕ με τη χρήση σεμαγλουτίδης (η οποία όμως δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα) ενώ δεν
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση της θνησιμότητας.
Επιπλέον η χρήση λιξισενατίδης έχει αποδεδειγμένη ασφάλεια
στο καρδιαγγειακό σε αυτόν τον πληθυσμό (μελέτη ELIXA).
Τέλος, όλες οι μελέτες DDP-4 αναστολέων έδειξαν ότι τα
φάρμακα της κατηγορίας αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν
με ασφάλεια σε άτομα με αθηρωμάτωση ή ιστορικό στεφανιαίας

νόσου και μάλιστα σε όλα τα στάδια νεφρικής λειτουργίας (με
ανάλογη προσαρμογή δόσης).

Συνοψίζοντας παρόλο που οι πρόσφατες μεγάλες κλινικές
μελέτες σε άτομα με ΣΔ2 είναι πολύ ενθαρρυντικές όσον
αφορά στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα,
πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων και τη χρησιμοποίηση αυτών στην
επιλογή της θεραπείας μας, η οποία πρέπει να είναι εξατομικευμένη με βάση το καρδιαγγειακό ιστορικό αλλά
και τη νεφρική λειτουργία (Εικόνα 2).
Βιβλιογραφία
1. Scirica BM, Bhatt LD, Braunwald E, et al. Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus. N Engl J
Med 2013;369:1317-26.
2. Green JB, Bethel MA, Armstrong BW, et al. Effect of Sitagliptin on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2015;373:232-42.
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ
Αντώνης Ζαμπέλας

Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου, Μέλος Δ.Σ. Εταιρείας
Λιπιδιολογίας Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου,
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προσοχή στα ζωικά λίπη!
Πολλοί θα θυμούνται κάποιες σχετικά πρόσφατες μελέτες
που έδειχναν ότι τα κορεσμένα, και άρα τα ζωικά λίπη, δεν
αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων ενώ τα πολυακόρεστα και άρα τα φυτικά έλαια δεν
τον μειώνουν.
Η πρόσφατη δημοσίευση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (Sacks FM, et al. Circulation 2017;136:e1-e23)
έρχεται να διευκρινίσει τι ακριβώς συμβαίνει και να προτείνει
τρόπους μείωσης του κινδύνου. Για να φτάσει στα συμπεράσματά της, έλαβε υπόψη τις μελέτες που ήταν εξαιρετικά
καλά σχεδιασμένες ενώ οι μελέτες που είχαν προβλήματα στο
σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση τους, δεν ελήφθηκαν
υπόψη. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συμπέρανε ότι
η αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών με πολυακόρεστα
από φυτικά έλαια μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων έως 30% που ισοδυναμεί με τη δράση
των στατινών, η αντικατάσταση με μονοακόρεστα μειώνει
τον κίνδυνο λιγότερο ενώ η αντικατάσταση με υδατάνθρακες
που δεν βρίσκονται σε τρόφιμα ολικής αλέσεως δεν μειώνει
τον κίνδυνο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εύρημα ότι η
μείωση της χοληστερόλης της τροφής δεν μειώνει ιδιαίτερα
τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, ενώ το λάδι καρύδας δεν
επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στα επίπεδα χοληστερόλης. Τέλος τα τρανς λιπαρά που προέρχονται κυρίως από
την στερεοποίηση φυτικών ελαίων ή που δημιουργούνται
κατά το τηγάνισμα, αυξάνουν τον κίνδυνο περισσότερο από
τα κορεσμένα.

Πρακτικά οι συστάσεις, ύστερα από τη νέα δημοσίευση της Αμερικάνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
πρέπει να περιλαμβάνουν τη μείωση των ζωικών
λιπαρών και την αντικατάστασή τους από πολυακόρεστα. Μια χούφτα ξηροί ανάλατοι καρποί και
ελαιόλαδο στην καθημερινή σαλάτα είναι σίγουρα
μία σύσταση προς τη σωστή κατεύθυνση. Μαλακή μαργαρίνη χωρίς τρανς και πλούσια σε πολυακόρεστα, όπως είναι όλες όσες πωλούνται στα
σουπερμάρκετ, αφού δεν χρησιμοποιούνται πλέον
επεξεργασίες που δημιουργούν τρανς είναι μια άλλη
πολύ καλή επιλογή. Τα αυγά αφού είναι φτωχή πηγή
κορεσμένων μπορούν επιτέλους να απενοχοποιηθούν από τη στιγμή που δεν υπερκαταναλώνονται.
Αυτά όλα όμως πρέπει να εντάσσονται στα πλαίσια
μίας συνολικότερα υγιεινής διατροφής.
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